
Inexistência de parcerias ou protocolos com as Federações tituladas 

com o estatuto de Utilidade Pública Desportiva
1

Existência de parcerias com as Federações tituladas com o estatuto de 

Utilidade Pública Desportiva
3

Existência de protocolos ou contratos-programa com as Federações 

tituladas com o estatuto de Utilidade Pública Desportiva
5

Sem evidência de criação de emprego ou existência de parcerias ou 

protocolos com outras instituições do concelho
1

Mostra evidência de criação de emprego ou existência de parcerias / 

protocolos com outras instituições do concelho
3

Mostra evidência de criação de emprego e de existência de parcerias ou 

protocolos com outras instituições do concelho
5

Não possui parecer do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 1

Possui parecer do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 5

Não utilização de tecnologias eficientes em termos energéticos e não 

utilização sustentável dos recursos naturais
1

Utilização de 1 tecnologia eficiente em termos energéticos ou utilização 

sustentável de 1 recurso natural
3

Utilização de mais que 1 tecnologia eficiente em termos energéticos ou 

utilização sustentável de mais que 1 recurso natural
5

Sem evidência de utilizadores de caráter supramunicipal 1

Evidência de existência de utilizadores de caráter supramunicipal 3

Evidência de existência de utilizadores de caráter supraregional 5

Evidência de previsão do equipamento em plano de ordenamento ou de 

desenvolvimento estratégico com reflexos ao nível da afirmação de um 

centro urbano com impacto nacional ou internacional

5

Evidência do contributo do equipamento para a afirmação de um centro 

urbano
3

Sem evidência do previsto nas situaçãoes anteriores. 1

Regulamento Específico: Infraestruturas e Equipamentos desportivos

E
Evidenciar que o impacte da operação tem um 

âmbito supramunicipal

F
Evidenciar integração em estratégias de 

desenvolvimento urbano

C
Cumprir os padrões de exigência para a 

modalidade em causa

D
Evidenciar eficiência energética e utilização 

sustentável dos recursos naturais

Mérito da operação

Convite n.º: Centro-IED-2012-01

B

Contribuir para o reforço da valorização, 

qualificação e competitividade do território, 

promovendo o desenvolvimento da economia, 

do emprego qualificado e a atração de 

empresas e pessoas e a constituição de 

parcerias público-privadas

Critérios de seleção Parâmetros de análise

A

Mostrar evidência de articulação entre os 

beneficiários e as Federações tituladas com o 

estatuto de Utilidade Pública Desportiva



Regulamento Específico: Infraestruturas e Equipamentos desportivos

Mérito da operação

Convite n.º: Centro-IED-2012-01

Critérios de seleção Parâmetros de análise

Não está integrado na Rede Nacional de Centros de Alto rendimento 1

Está integrado na Rede Nacional de Centros de Alto rendimento 5

Sem evidência de parcerias ou protocolos com outras instituições 

regionais/nacionais
1

Mostra evidência de existência de parcerias / protocolos com outras 

instituições regionais/nacionais
5

Sem evidência de parcerias ou protocolos com Centros de Investigação 

do Desporto
1

Mostra evidência de parcerias ou protocolos com Centros de 

Investigação do Desporto
5

I

Demonstrar, tratando-se de Centros de Alto 

Rendimento, a promoção de relações duráveis 

e permanentes com a área de investigação do 

Desporto

G Estar integrado na respetiva Rede Nacional

H

Demonstrar uma boa articulação e 

complementaridade com os equipamentos e 

infraestruturas existentes ou em fase de 

criação, nomeadamente com os que são 

financiados por outros instrumentos de 

financiamento, nacionais e comunitários, a 

apreciar em grupo de articulação temática


